FÖRFATTNINGSSAMLING (6.1.14)
Antagen av kommunfullmäktige 2001-06-28 § 56
(KS/2001:146).
Reviderad av kommunfullmäktige 2002-04-25 §
33 (KS/2002:47), 2003-05-22 § 35 (KS/2003:70),
2005-10-20 § 78 (KS/2005:167), 2009-06-25 § 82
(KS/2009:466)

REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ORUST KOMMUN
§ 1 Rätt till färdtjänst
Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan fått tillstånd till detta.
Tillstånd till färdtjänst skall meddelas den som är folkbokförd i Orust kommun och som på
grund av funktionshinder, vilket är bestående minst 6 månader, har väsentliga svårigheter att
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
§ 2 Prövning av rätt till färdtjänst
Rätten till färdtjänst prövas av kommunstyrelsen genom trafikplaneraren/
färdtjänsthandläggaren.
§ 3 Tillståndets omfattning
Tillstånd kan beviljas för viss tid eller tills vidare. Tillståndet avser resor med bil eller
specialfordon.
Om särskilda skäl föreligger får tillståndet förenas med villkor.
*Tillstånd kan även beviljas med ledsagare.
*Tillstånd omfattar inte transporter som bekostas av annan huvudman.
*Tillstånd omfattar inte heller sjukresor. ( resa till läkare, sjukgymnast, tandläkare osv.).
§ 4 Färdtjänststens utförande
Resan beställes direkt hos Västtrafik tel 020-91 90 90
§ 5 Område för färdtjänstresor
Färdtjänst kan företas inom Orust kommun och Västra Götaland i sin helhet.
Färdtjänst vid tillfällig vistelse i annan kommun kan beviljas med max 4 enkelresor/vecka.
§ 6 Återkallelse av tillstånd
Färdtjänsttillstånd får återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns.
Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga
eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
§ 7 Avgifter
Avgifter fastställs i enlighet med vad som framgår av lag om färdtjänst.

2006-01-01

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNSTEN I
ORUST KOMMUN.
§ 1 RÄTT TILL FÄRDTJÄNST
Färdtjänst får anlitas av den som efter ansökan fått tillstånd till detta.
Tillstånd till färdtjänst skall meddelas den som är folkbokförd i Orust kommun och som
på grund av funktionshinder, vilket är bestående i minst 3 månader, har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1.1 Rätt till färdtjänst
Färdtjänst skall enbart beviljas den som vid huvudparten av sina resor ej kan förflytta sig
på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel.
Färdtjänst är personlig. Färdtjänst får endast användas vid de resor funktionshindret
omöjliggör annat färdsätt.
Färdtjänst skall ses såsom en form av de allmänna kommunikationerna vilket innebär att
samåkning kan ske.
Ändras eller upphör behovet av färdtjänst skall detta genast meddelas till trafikplaneraren/
färdtjänsthandläggaren.
1.2 Barn och färdtjänst
En inkommen ansökan om färdtjänst för barn skall alltid prövas.
Mindre barn, vare sig de är funktionshindrade eller inte, reser inte ensamma med allmänna
kommunikationer utan i sällskap med vuxen.
Det innebär att funktionshindrade mindre barn som kan resa med allmänna kommunikationer
utan väsentliga svårigheter tillsammans med en vuxen person normalt inte kan anses uppfylla
färdtjänstlagens krav för tillstånd.
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§ 2 PRÖVNING AV RÄTT TILL FÄRDTJÄNST
Rätten till färdtjänst prövas av kommunstyrelsen via
trafikplaneraren/färdtjänsthandläggaren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------2.1 Ansökan om rätt till färdtjänst
Vid nyansökan om färdtjänst skall läkarintyg samt ansökan enligt fastställt formulär
inlämnas till handläggaren.
Ett läkarintyg berättigar inte till färdtjänst utan utgör en del av beslutsunderlaget.
Vid omprövning av färdtjänst skall ansökningsformulär inlämnas till handläggaren samt
om så begärs läkarintyg.
2.2 Beslut om färdtjänsttillstånd
Alla beslut skall skriftligt meddelas den sökande. Beslut om avslag skall innehålla information om hur beslutet kan överklagas.

§ 3 TILLSTÅNDETS OMFATTNING
Tillstånd kan beviljas för viss tid eller tills vidare.
Tillstånd kan även beviljas för ledsagare.
Kommunens färdtjänst omfattar inte resor som bekostas av annan huvudman.
Varje färdtjänstberättigad erhåller fritt antal resor.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------3.1 Tillståndets omfattning
Tillstånd kan beviljas för viss tid eller tillsvidare.
Den som beviljats färdtjänst har rätt till resor med den typ av fordon som framgår av
beslutet.
En svårt funktionshindrad person kan vara i behov av ledsagare. Ledsagare beviljas när
funktionshindret medför behov av hjälp i samband med resans genomförande samt att målet
med resan uppfylls. Trafikplaneraren/färdtjänsthandläggaren kan i sådana fall besluta att
vårdare/hjälpare får medfölja utan extra kostnad för den funktionshindrade. En ledsagare får
inte själv ha färdtjänst.
Ledsagare skall medfölja från resan början till slut. Fram/återkörning av ledsagare
beviljas inte.
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Färdtjänsttillstånd omfattar inte resor där annan betalningsansvarig finns.
Kommunens färdtjänst omfattar heller inte resor varifrån det utgår ersättning från landstinget.
Dessa är läkarvård, tandvård, sjukvårdande behandling etc.
Varje färdtjänsttagare erhåller fritt antal resor inom färdtjänstområdet.
3.2 Omprövning av färdtjänstillstånd
Kommunstyrelsen/färdtjänsthandläggaren kan på eget initiativ ompröva alla färdtjänsttillstånd.
Omprövning sker enligt samma former och villkor som vid ansökan om nytt tillstånd.
Läkarintyg inskickas dock endast vid anmodan.

§ 4 FÄRDTJÄNSTENS UTFÖRANDE
Den som har blivit beviljad färdtjänst ringer själv till Västtrafik och gör beställningen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------4.1 Färdtjänstens utförande
Resan beställes direkt hos Västtrafik tel 020-91 90 90.
Resan ska förbeställas i så god tid som möjligt dock senast 60 minuter före avfärd.
I enlighet med beställningscentralens öppetider.
Uppge vid beställning:
* Vem Du är och ditt personnummer och telefonnummer
* Om det gäller färdtjänstresa eller arbetsresa
* Var Du vill bli hämtad
* Vart vill Du åka
* När Du ska vara framme
* När Du vill åka hem igen
* Om Du har ledsagare med dig
* Om Du behöver särskild hjälp
* Om någon annan åker med Dig, medresenär
Varje resenär skall vid resa uppvisa giltig legitimation.
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§ 5 OMRÅDE FÖR FÄRDTJÄNSTRESOR
Färdtjänstresa skall anordnas inom Orust kommun och Västra Götaland i sin helhet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------5.1 Område för färdtjänstresor
Färdtjänst kan företas inom Orust kommun och Västra Götaland i sin helhet.
5.2 Färdtjänst i annan kommun
Färdtjänsten kan användas vid tillfällig vistelse i annan kommun. Vid sådana resor gäller max
fyra enkelresor per vecka.
Om Du skall vistas tillfälligt i annan kommun och vill utnyttja din färdtjänst skall Du
kontakta trafikplaneraren/färdtjänsthandläggaren minst 14 dagar innan avresan till
vistelsekommunen.

§ 6 ÅTERKALLANDE AV TILLSTÅND
Färdtjänsttillstånd får återkallas om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns.
Ett tillstånd får också återkallas om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga
eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------6.1 Återkallelse av färdtjänsttillstånd
Om det misstänks att färdtjänsttillstånd används i strid med beslut och regler skall detta
utredas. Tillstånd får återkallas eller ges en annan utformning om tillståndshavaren gjort sig
skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och villkor som gäller
för färdtjänst.

§ 7 AVGIFTER
Avgifter fastställs i enlighet med vad som framgår av lag om färdtjänst
---------------------------------------------------------------------------------------------------------7.1 Avgifter
Avgiften baserar på Västtrafik kollektivtrafiktaxa för baspris + 65 %

2006-01-01
Vi följer Västtrafiks kollektivtrafiktaxa för vuxna, skolungdom och barn. Vid förändring av
baspriset förändras avgifter och tillägg på motsvarande sätt. Förändring sker fr.o.m. det datum

som förändringen avser, både när det gäller kollektivtrafikens område och taxaförändringar.
Samtliga avgifter och tillägg avrundas till närmsta hela krontal.
Nattrafik
För nattrafik tillkommer utöver ordinarie avgift ett tillägg om 65 % avrundat till närmsta hela
krontal.
I nattrafiken betalar skolungdomar samma avgift som vuxna.
Vuxen gäller fr.o.m. den dagen de fyller 20 år.
Skolungdom gäller fr.o.m. den dag de fyller 7 år fram till den dag de fyller 20 år. För
skolungdom är avgiften 75 % av baspriset för vuxen.
Barn åker gratis fram till den dag de fyller 7 år.
Ledarhund och servicehund medföljer gratis.
7.2 Resor i annan kommun är avgiften 50 % av taxameterbeloppet.
7.3 Utgått
7.4 När får resan ske?
Du får resa under de tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna
kommunikationer i Västtrafik.
Alla dagar klockan 05.00 – 23.00
Nattrafik
Natt mot lördag och söndag samt övriga helgdagar enlig Västtrafiks nattrafiksregler gäller en
utökning till klockan 02.00.
7.5 Reseregler
Resanderegler följer Västtrafiks regler för kollektivtrafikresor, (dock ej byte- och returresor
ändras när Västtrafik ändrar reglerna).
7.6 Övrigt
Taxegränser/omlottzoner enligt Västtrafiks regelsystem för buss tillämpas inte när det gäller
färdtjänst/anropsstyrd trafik.
Ledsagare betalar ingen avgift.
Ledsagare ska stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.
Medresenär skall betala avgift enligt Västtrafiks kollektivtrafiktaxa baspris + 65 %.
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Medresenären ska stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade.
Husdjur får inte medfölja, endast ledarhund och servicehund.

Via-adress eller kort stopp under resan är inte tillåtet.
Bilbarnstol tillhandahålls ej.
Bagage resenär har utöver handikapphjälpmedel, rätt att ta med normalt handbagage.

Överklagande av beslut
Ett beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten.
Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha inkommit inom tre veckor efter det att
sökanden fick del av beslutet.

